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1. RESUMO 

Há um número crescente de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, 

negligencia e maus-tratos. São situações que causam o que chamamos de trauma e 

trazem consequências no desenvolvimento biopsicossocial desses indivíduos. 

Pesquisas atuais mostram que trauma na infância interrompe o fluxo natural do 

crescimento e transtornos depressivos e ansiosos são os mais associados ao 

trauma, a criança se retrai, há dissociação da consciência e prejuízo da 

aprendizagem. Torna-se necessário pensar em formas de intervir psicologicamente 

com esses pacientes de tal forma que o trauma possa ser trabalhado e o paciente se 

sinta acolhido e respeitado. A Terapia de Sandplay é um método de psicoterapia 

não-verbal que permite que o paciente em silêncio faça um cenário, utilizando uma 

caixa de areia e miniaturas, expressando seu mundo interno. O trabalho se trata de 

um estudo de caso, com um recorte do processo terapêutico de uma criança de 10 

anos vítima de trauma, onde foi utilizado esse método. O foco é tecer considerações 

ao redor do seu uso e suas implicações na relação terapêutica. A paciente se 

beneficiou no uso da Terapia de Sandplay como um espaço livre e protegido para se 

expressar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Pesquisas epidemiológicas têm sido realizadas e sinalizam que um número 

significativo de crianças e adolescentes tem sofrido algum tipo de trauma. (MORINA 

et al, 2016).  O trauma pode ser compreendido enquanto uma experiência 

estressora ou exposição contínua a um evento que causaram danos no 

desenvolvimento saudável desses indivíduos. Situações como: abuso sexual, 

violência física, maus-tratos, roubo/sequestro e desastres naturais estão na lista de 

eventos traumáticos. (VAN DER KOLK, 2005).  

 Morina et al (2016) a partir de uma metanálise, coloca que o tratamento 

farmacológico para casos de trauma não tem resultados empíricos que demonstram 

sua relevância como um tratamento eficaz de primeira instância. Pelo contrário, as 

abordagens psicológicas, assim como, suas técnicas e métodos, tem sido alvo de 

inúmeras pesquisas e vem apresentando bons resultados.  



 A partir de sua experiência no tratamento de crianças e adolescentes vítimas 

de abuso e negligência Howe (2005) coloca que intervenções não-verbais são 

eficazes e aponta como uma das alternativas a Terapia de Sandplay.  

A Terapia de Sandplay (TS) é uma modalidade de ludoterapia que consiste no 

uso de uma caixa de areia e miniaturas onde o cliente, seja criança ou adulto, pode 

expressar seus conteúdos criando um cenário. O cenário pode ser entendido como 

expressão tridimensional de alguns aspectos da vida psíquica do sujeito. Kalff (2012) 

diz que ao produzir um cenário, um conflito se transfere do mundo interior para o 

exterior e ganha forma. 

O trabalho apresenta algumas considerações teóricas acerca do uso da 

Terapia de Sandplay e, mais especificamente, apresenta o caso de uma criança com 

trauma complexo. O processo terapêutico está em curso, tendo sido feito um recorte 

do mesmo para apresentar o uso da técnica na intervenção e suas implicações na 

relação terapêutica. 

 

3. OBJETIVO 

Tecer considerações acerca do uso da Terapia de Sandplay no tratamento de 

uma criança que sofre de um trauma e sua implicação na relação terapêutica. 

 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho é de caráter qualitativo e exploratório, usando um estudo de 

caso. O estudo de caso permite levantar hipóteses sobre determinado tratamento ou 

de determinada patologia e trata-se de uma descrição e análise de um único 

indivíduo. (SHAUGHNESSY et al, 2012). 

4.1.  Instrumentos 

A Terapia de Sandplay tem sido definida de acordo com Weinrib (1993) como 

modalidade psicoterapêutica, uma terapia não-verbal, onde o sujeito cria cenas 

tridimensionais utilizando uma caixa com areia e uma gama de miniaturas. O 

resultado da criação corresponde a várias dimensões de sua realidade social.  

Na sessão, foram utilizados os seguintes materiais: 



- Duas caixas de madeira (dimensões: 72 x 50 x 7,5 cm), com o fundo azul, coberta 

de areia até a metade. Uma caixa com areia seca e outra molhada. 

- Miniaturas que apreendem todo tipo de símbolo, como: animais, pessoas, meios de 

transporte, árvores e flores, pedras e alimentos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Relatamos a experiência terapêutica no atendimento de J (feminino, 10 anos). 

Ela iniciou o processo psicoterapêutico em um serviço de referência ao adolescente, 

com sessões semanais. Inicialmente havia sido atendida por um Centro de 

Referência a Atendimento de Crianças, com suspeita de violência física e 

negligência. Foi aplicado na paciente o CBCL/6-18 (Child Behavior Checklist for 

ages 6-18), o qual apresentou resultado limítrofe em comportamentos 

externalizantes.  A hipótese diagnóstica discutida com a equipe do departamento é 

de “Transtorno relacionado ao trauma”. Na primeira sessão, o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido foi assinado pela paciente e por sua responsável. 

Nas três primeiras sessões, a paciente ficou em silêncio os 50 minutos, 

mesmo quando o terapeuta relembrava o contrato psicológico. Todo tipo de material 

gráfico foi ofertado para a paciente, assim como todo material de uma caixa lúdica. 

Na quarta sessão foi decidido levar todo o material referente à TS.  

A sala foi organizada para que o setting analítico oferecesse à paciente um 

espaço livre e protegido, para que ela pudesse se sentir segura para expressar na 

caixa aquilo que precisasse de alguma maneira exteriorizar. (WEINRIB, 1993). Ao 

entrar na sala, a paciente se coloca frente as miniaturas e fica observando-as, então 

é feito o convite para que faça um cenário. Durante 40 minutos da sessão, ficou 

construindo seu cenário, este foi o resultado: 

 

O fantasiar simbólico como diz Weinrib (1993), liberará energia psíquica, se 

movimentando em canais criativos, em busca de cura. Na caixa de areia, o 



entendimento ou interpretação é menos importante do que o processo de cura e 

transformação em si. Logo, sem muitas interpretações, o cenário demonstra uma 

imagem do mundo interno da paciente, nos oferecendo uma visão de seu sofrimento 

psíquico. 

  

6. DESENVOLVIMENTO 

 O trauma é um assunto antigo, porém que só ganhou atenção dos 

profissionais da área “psi” recentemente. Na década de 70, pesquisadores 

começaram a fazer uma revisão da literatura sobre sobreviventes do holocausto, da 

guerra do Vietnã e iniciaram uma lista de 27 sintomas que ambas literaturas 

apresentaram. Essa lista foi a semente que trouxe ao DSM-III em 1980 a inclusão da 

categoria de “Transtorno do Estresse Pós-traumático”. (SCHESTATSKY et al, 2003).  

 Junto a categoria, foram incluídos uma grande variedade de síndromes que 

poderiam apresentar reações sintomatológicas parecidas, como o trauma por 

estupro, criança abusada, espancamento e sobreviventes de guerras. 

 Atualmente, o DSM-V (2014) traz uma categoria mais abrangente, o 

“Transtornos relacionados a trauma e estressores”, e engloba qualquer sofrimento 

psicológico causado por uma exposição, seja como vítima ou espectador, de um 

evento traumático. Hoje, por trauma, Stubbe (2008) aponta questões como: violência 

doméstica, abuso sexual, abandono/negligência, vítima de desastras naturais e 

doenças sérias.  

 Terr (1991), em uma metanálise, aponta que o trauma na infância aparenta 

ser um fator etiológico significativo no desenvolvimento de uma série de transtornos 

ainda na infância, mas também a longo prazo, na vida adulta. A autora coloca como 

respostas a longo prazo, problemas como: pensamento psicótico, 

violência/agressividade, dissociação, passividade, automutilação e transtornos 

relacionados à ansiedade.  

 Van der Kolk (2005) colabora adicionando o conceito de “trauma complexo” 

para apontar múltiplos ou exposição prolongada a eventos estressores. O autor 

expõe que há ligações importantes entre experiências infantis de trauma e 

depressão, ideação suicida, uso abusivo de drogas e álcool, comportamento 

altamente sexualizado e obesidade.  



 A criança vítima de trauma, segundo o Van der Kolk (2005) perde a 

capacidade de processar, integrar e categorizar as coisas que acontecem consigo. 

Isso resulta em problemas, que podemos separar em três categorias. 

1. Senso do self quebrado; 

2. Modulação do afeto e controle dos impulsos empobrecidos, despertando 

agressividade contra sigo e contra os outros; 

3. Desconfiança e problemas de intimidades, resultando em isolamento social. 

Outras questões ainda podem sofrer alterações como: dissociação, 

despersonalização, pesadelos/dificuldade para dormir, problemas escolares e de 

aprendizagem e regressão dos comportamentos. (TERR, 1991).  

Jacoby (2010) aponta que em casos de trauma há predisposição da criança a 

organizações patológicas. E estas estão baseadas, muitas vezes, em distúrbios do 

relacionamento criança-cuidador. 

“Ter uma infância na qual as necessidades não podem ser externadas para 

as pessoas responsáveis pelo nosso bem-estar equivale a perder completamente a 

infância” (KALSCHED, 2013, p. 43). Para o autor, a função da psique em situações 

de trauma é retirar-se de cena, com isso quer dizer, o objetivo é de dissociar-se do 

trauma, o ego é fragmentado e somente partes deles continuam em funcionamento. 

Para Knox (2003), crianças utilizam defesas para protegerem sua psique de 

situação traumáticas. Partindo do modelo psicanalítico e junguiano, as defesas 

suscitadas são: repressão, splitting e dissociação.  

A repressão para a autora é utilizada para manter emoções relacionadas ao 

trauma fora do acesso da consciência. O splitting, é um mecanismo utilizado para 

manter a ansiedade do instinto de morte fora da consciência. E a dissociação, já 

numa visão junguiana, a autora diz que é um mecanismo que separa a consciência, 

como Kalsched (2013) aponta, onde os fragmentos do ego que contém “marcas” do 

evento traumático estão, permanecem distantes, desintegrados. 

Na psicoterapia com crianças que sofreram algum tipo de trauma, lidamos 

com o que Kalsched (2013) chama “figura diabólica”. Figura essa, que habita a 

psique do paciente e pode ser compreendida como uma defesa, que interfere na 

vida da pessoa, sempre que achar que se trata de uma experiência semelhante ao 

trauma. Por isso, enquanto psicoterapeutas encontramos diversas “resistências” na 

abordagem inicial dessas crianças, nos deparamos com suas figuras diabólicas.  



À semelhança do sistema imunológico do corpo, esses dinamismos 
complementares de desintegração-integração estão envolvidos em 
complicadas funções de guardiões nos limiares entre os mundos 
interior e exterior, e entre os sistemas internos consciente e 
inconsciente. (KALSCHED, 2013, p. 38). 

Para o autor, enquanto o ego não integrar esses fragmentos, o Self não pode 

se realizar, uma vez que a meta da psicoterapia junguiana é que o Self se concretize 

como totalidade. O papel do psicoterapeuta então é proporcionar afetos 

confortantes, uma vez que são os afetos negativos que fragmentam o ego. Esses 

afetos confortantes são como aqueles mediados pela mãe, assim o objetivo é criar 

na relação terapêutica um espaço como esse da relação materna primal, causando 

o efeito de integrar esses fragmentos e aos poucos restabelecer o equilíbrio 

homeostático.  

Porém, Kalsched (2013) alerta que enquanto a criança estiver tendo 

experiências intoleráveis, se pensarmos no trauma complexo, o Self permanece 

arcaico e o mundo interior continua a ser comandado por uma figura diabólica.  

O objetivo do processo psicoterapêutico então é proporcionar o tempo e uma 

forma para a criança pôr sua experiência em palavras e, dessa forma, compartilhar 

os eventos traumáticos. 

Em uma metanálise, Morina et al. (2016), apontam a abordagem Cognitivo-

Comportamental e as técnicas cognitivas como intervenções mais utilizadas no 

trabalho com crianças e adolescentes com trauma. Porém Howe (2005) diz que a 

Terapia Cognitivo-Comportamental não deve ser usada logo de início. Técnicas 

como a integração sensorial e a Terapia de Sandplay auxiliam a criança na 

regulação emocional. Segundo o autor, a utilização de técnicas e métodos não 

verbais são bastante eficazes para o tratamento de crianças e adolescentes 

traumatizados. 

A construções de cenários na areia, fornecem a condição para uma regressão 

temporária, neste espaço livre e protegido, funcionando como um período 

incubatório, onde o sujeito tem a possibilidade de ressignificar suas imagens 

traumáticas. (WEINRIB, 1993). 

A regressão é um acontecimento poderoso: expressa tanto o 
processo da doença como da eventual cura. A libido precisa fluir 
“para trás”, precisa descer primeiramente às lembranças das 
primeiras relações e acontecimentos e, depois, às fontes mais 
profundas da energia psíquica. Essa capacidade de regredir, 
particularmente de atravessar e ir além dos conflitos e traumas da 



infância, é um dos mecanismos autorregulatórios da psique. 
(SALMAN, 2011, p. 129). 

Na sessão após realizar o cenário, a paciente começou a conversar com o 

terapeuta, e aos poucos pode contar suas vivências. Não cabe aqui fazer uma 

leitura simbólica-compreensiva do cenário em si, mas como o fazer cenário, dentro 

do espaço livre e protegido, contribui para a relação terapêutica. 

Utilizar a TS nesse caso, funcionou como coloca Hycner (1995). A técnica é 

utilizada a partir do contexto da relação terapêutica. É normal utilizar técnicas em 

casos onde se depara com resistências. No caso ilustrado, o psicoterapeuta se 

encontrou com a figura diabólica da paciente, que a impedia de falar, pois esse falar 

seria como “reviver as situações traumáticas”. Assim como aponta o autor, a 

resistência dentro do processo psicoterapêutico é um comunicado de medo, medo 

esse de não suportar a experiência.  

“A resistência não deve ser castigada, mas sim abraçada! A resistência não 

deve ser quebrada, mas sim incorporada. A única forma de chegar onde se deseja é 

aceitar onde se está”. (HYCNER, 1995, p. 147). Por isso, no contexto da relação 

terapêutica optou-se por utilizar a TS, pois em um processo psicoterapêutico, 

psicoterapeuta e paciente estão envolvidos mutuamente e juntos tentam facilitar a 

ampliação da consciência. (JACOBY, 2011). 

Friedman e Mitchell (2003) dizem que na TS, o terapeuta oferece suporte 

para que os símbolos possam vir à tona, aceitando-os sem julgamento e 

interpretação o que a psique tem a mostrar, facilitando o processo de transferência e 

contratransferência. 

O processo de transferência e contratransferência na TS é ainda mais 

presente do que no processo verbal de terapia. A coleção de miniaturas e a forma 

como elas são apresentadas para o paciente já é uma forma de transferência, 

segundo Matta (2015) as miniaturas são uma extensão do terapeuta. E muitas vezes 

é através do cenário que a criança pode representar um pedido de ajuda, como é o 

caso da ilustração acima. 

Schore (2007) aponta que comunicações não-verbais, assim como acontece 

na TS, a transferência e contratransferência acontecem em um nível abaixo da 

consciência. Assim, na relação terapêutica, as transações afetivas de aceitação 

incondicional, criam condições favoráveis para o desenvolvimento da paciente.  



Somente após ter colocado seus conteúdos no cenário que a paciente 

começou a conversar com o terapeuta, confirmando o que Matta (2015) diz sobre a 

transdução de conteúdos inconscientes. A transdução como coloca Ramos (2006) é 

a transformação de uma informação de uma forma em outra. Ou seja, a paciente 

pode colocar no cenário, suas vivências traumáticas, de uma maneira que não fosse 

dão dolorosa e que ameaçasse seu ego. 

Na TS lidamos com símbolos, que por sua vez, está relacionado com a 

transdução de informações. Para Salman (2011) o objetivo de um símbolo é 

transformar a energia psíquica de uma forma para outra, apontando o caminho de 

cura futuro. Assim quando um símbolo emerge do inconsciente “é capaz de 

comunicar significado e orientação terapêutica a uma condição de carência de 

significados e desespero”.  

O que se pretendeu ilustrar com o caso é que diante da relação terapêutica, a 

hospitalidade do terapeuta em buscar uma maneira não verbal para que houvesse 

comunicação entre ambos, fez com que a paciente que sofre encontrasse um lugar 

e pudesse experimentar uma relação de confiança.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de caso, apesar de não conseguir realizar inferências causais como 

em pesquisas experimentais, aponta fontes de ideias e oportunidade de mostrar 

novas formas de auxiliar o paciente em processo psicoterapêutico.  

A Terapia de Sandplay proporcionou uma compreensão de como o trauma 

pode ser abordado durante o processo psicoterapêutico de uma maneira não-verbal. 

Pode-se notar que na situação ilustrada, que o fazer um cenário contribuiu para que 

as estruturas defensivas fossem deixadas de lado e a psique pudesse se expressar. 

O objetivo para o processo psicoterapêutico, que ainda está em andamento, é 

proporcionar um ego mais forte, pois de acordo com Adam (2007) contribuirá para 

que a paciente enfrente suas fragilidades, ao mesmo tempo que poderá simbolizar 

seu trauma, integrando os conteúdos psíquicos. 

Assim, o brincar na areia se torna uma forma de linguagem, uma forma de se 

expressar, uma forma de se colocar no mundo e a TS permite que de uma maneira 

natural e leve assuntos difíceis venham para a consciência. Através do uso das 



miniaturas, o paciente pode olhar de uma maneira tridimensional seu mundo interno, 

facilitando o que a psicoterapia junguiana mais preza que é ampliação da 

consciência, ampliação essa que se dá através da criatividade. 

Finalizamos este trabalho, trazendo o pensamento da analista junguiana 

Marie-Louise von Franz: 

“Se eu confiar na minha reação ingênua, então estou inteira: estou 
inteiramente na situação e integra diante da vida... É por isso que os 
terapeutas de crianças deixam que elas brinquem e, em dois 
minutos, elas revelam a totalidade de seu problema, pois que, assim, 
estão sendo quem são”. (In: ABRAMS, 1999, p. 11). 
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